Župnija svetega Andreja Goriče
OD 4. DO 18. NOVEMBRA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V tednu, ki je za nami, smo praznovali praznik Vseh svetih, vseh tistih, ki so že pri Bogu in so sedanjim
generacijam za zgled. 2. novembra pa je bil Vernih duš dan, ko smo molili za pokojne starše, brate, sestre,
sorodnike, prijatelje in župljane, ki smo jih poznali. Prav je, da se jih ne spominjamo le en dan v letu, zato
smo v mesecu novembru, ko se zaključuje cerkveno leto, bolj povezani z njimi v naših molitvah in prošnjah.
Oni so sedaj naši priprošnjiki pri Bogu, zato jih smemo prositi, da nas zagovarjajo pri Bogu in nam izprosijo
potrebne milosti za premagovanje različnih stisk in težave. Če pa še niso dosegli nebes, jim bo naša molitev
pomagala, da bodo večno srečo pri Bogu čim prej dosegli.
Danes je zahvalna nedelja. Na splošno lahko rečemo, da je bila letošnja žetev, tako poletna kot jesenska,
kar obilna. Vendar se ne smemo ustavljati le ob poljih, travnikih, vinogradih, sadovnjakih, gmajnah in
vrtovih, ampak moramo gledati širše. Večina prebivalstva je v službi, opravljajo določen poklic in morajo
tam gledati sadove svojega dela in posledice Božjega blagoslova. Zato je zahvalna nedelja zahvalni dan za
vse, kar smo in kar imamo, za zdravje, številne talente, uspehe in zadovoljstvo, da je naše življenje smiselno.
»Krompirjeve« počitnice so za nami. Od ponedeljka naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku.
Tudi v Sloveniji je materialna stiska velika. Škofijska Karitas Ljubljana vabi, da se priključimo akciji
Stiska. V njej zbirajo sredstva za nakup hrane in pomoč ljudem pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov.
Pomagate lahko z enkratnim plačilom položnice, lahko pa izpolnite prijavnico in postanete redni darovalci
Karitas z mesečnim prispevkom 3,00 €. Položnice in prijavnice so vam na voljo na policah za tisk.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Zgodi se, da eden od zakoncev ni krščen ali ne želi živeti
verskih obveznosti. Ta ravnodušnost drugega je za drugega zakonca, ki bi rad živel in rastel kot kristjan,
gotovo nekaj bolečega. Kljub temu je mogoče najti nekaj skupnih vrednot, ki jih lahko delita med seboj in jih
z navdušenjem negujeta. Ljubiti neverujočega zakonskega druga, ga osrečevati, lajšati njegovo trpljenje in z
njim deliti življenje je v vsakem primeru pot posvečevanja. Z druge strani je ljubezen Božji dar in tam, kjer
se razliva, daje čutiti svojo spreminjevalno moč, večkrat na skrivnosten način in prav do tega, da je neverni
mož posvečen po ženi, in neverna žena je posvečena po možu. (228)
V novembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,5 €.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 4. NOVEMBER: 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja.
yy NEDELJA, 11. NOVEMBER: 32. nedelja med letom, Martinova nedelja. Na Trsteniku je smenj. Vabljeni.
yy NEDELJA, 18. NOVEMBER: 33. nedelja med letom. Namenska nabirka za novo ogrevanje v župnijski
cerkvi.

NAMENI SVETIH MAŠ: 4. – 18. NOVEMBER 2018
NEDELJA, 4. NOVEMBER
31. nedelja med letom
zahvalna nedelja
Karel (Drago)
PONEDELJEK, 5. NOVEMBER
Zaharija in Elizabeta
TOREK, 6. NOVEMBER
Lenart
SREDA, 7. NOVEMBER
Engelbert
ČETRTEK, 8. NOVEMBER
Bogomir
PETEK, 9. NOVEMBER
Božidar
SOBOTA, 10. NOVEMBER
Leon Veliki
NEDELJA, 11. NOVEMBER
32. nedelja med letom
Martin
PONEDELJEK, 12. NOVEMBER
Emilijan (Milan)
TOREK, 13. NOVEMBER
Stanislav
SREDA, 14. NOVEMBER
Lovrenc Irski
ČETRTEK, 15. NOVEMBER
Albert Veliki
PETEK, 16. NOVEMBER
Marjeta Škotska
SOBOTA, 17. NOVEMBER
Elizabeta Ogrska
NEDELJA, 18. NOVEMBER
33. nedelja med letom
Karolina

10.00: ZA + FRANCA HLEBČARJA (obl.)

18.30: V ZAHVALO ZA USPEŠNO ROMANJE
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: 1. ZA + JANEZA KONCA (20. obl.)
2. ZA + OČETA PETRA KOŠIRJA IN VSE ++ PERUČEVE
18.30: ZA + OČETA ALOJZA MARKIČA (obl.)
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ANGELO VEVAR
10.00: ZA + MARICO PERKO (obl.)
18.30: NA PRIPROŠNJO BL. A. M. SLOMŠKA ZA ZDRAVJE IN
BLAGOSLOV V DRUŽINI
18.30: ZA STANETA DEBELJAKA ob godu
18.30: ZA + TEREZIJO URBANC (obl.) IN VSE ++ PLEVELOVE
18.30: MARIJI V ZAHVALO
18.30: ZA + MARIJO, JANKOTA, DRUGO MARIJO IN BRATA
MARJANA KOKALJA
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + JANKOTA VALTERJA, STARŠE JANKOTA IN
MARIJO VALTER TER OČETA ANTONA ŽAKELJ
10.00: ZA SVETOST NAŠIH DRUŽIN
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